
 

 1 

 

 

Hospital Universitário – Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis / 
Santa Catarina), dias 7, 8 e 9/ junho/ 2017. 

http://congressocognicao2.wixsite.com/2017 

     
    ANAIS  

REALIZAÇÃO: 
  

 
 

 

http://congressocognicao2.wixsite.com/2017


 

 2 

Ficha catalográfica 
49 ps 

 

 
 
 
 



 

 3 

  

APOIO: 

    

              

            

               

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

 MENSAGEM DAS PRESIDENTES 
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Programação 
Quarta -feira, dia 7 

GinCog - gincana temática em cognição e neurociências, vide Equipes classificadas:  

1o lugar - Cerebélos: Isadora e Luca 
2o lugar - Trio das Abênulas: Nathália, Mariana e João. 
3o lugar - CP: Angela e Aldiney 
 

Quinta-feira, dia 8 

8 horas – Credenciamento 
  
8:30 horas – Abertura 
 
8:30h -9:15h – Critérios diagnósticos da Apnéia Obstrutiva do Sono e aspectos cognitivos 
Dra Cristiane Khadur Denis 
 
9:30h – 10:00h – Tratamento da Apneia do sono com Aparelho Orais 
Dr Luiz Roberto Godolfim 
  
10:15h- 10:30h- Intervalo / coffee break 
  
10:30h-11:10h – Tratamento da Apnéia Obstrutiva do Sono 
Dra Berenice Zottis 
 
11:25h – 12h – Terapia Cognitivo Comportamental 
Dra Katie Almondes 
  
12:15- 13:30h- almoço 
 
13:30h – 14:15h– Insônia e uso de benzodiazepínicos 
Dra Valeria Pereira Silva 
 
14:30h – 15:15h- Sono na Menopausa 
Dra Fabiana Rebelo P. Costa 
  
15:30 – 16:00h – Intervalo / coffee break 
  
16:00 – 16:30h— Sono no Idoso 
Dra Juliane Ferrari 
 
16:45 -17:15h – Sono e Epilepsia 
Dra Kátia Lin 
 
17:30-18:00h- Polissonografia 
Dra Cristiane Khadur Denis 
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Sexta - Feira, dia 9 
 

8:30h – Bases neuroanatômicas da leitura 
Lucia Iracema Zanotto de Mendonça, DRA – Univ. de São Paulo;  
Coordenação: Rosane Porto Seleme, DRA – Univ. Federal de Santa Catarina.  
 
9:30 h – Perda auditiva e queixas cognitivas 
Rachel Schlindwein-Zanini, DRA - Univ. Federal de Santa Catarina;  
Coordenação:  Lúcia Iracema Mendonça, DRA - USP. 
 
10: 15h - Intervalo 
 
10:30h  - Mesa redonda: Cognição e Sono 
 Coordenação: Cristiane Khadur, DRA - Sec. Estado da Saúde de Santa Catarina 
 
Relação entre sono, funcionamento executivo e depressão em idosos 
Katie Almondes, DRA – Univ. Federal do Rio Grande do Norte 
 
Sono e Cognição 
Lucia Sukis Claudino, DRA - Univ. Federal de Santa Catarina 
 
11: 45h - Intervalo para Almoço 
 
14 h - Mesa redonda Cognição, Neonatologia e Pediatria 
 Coordenação: Dra Maria Rosa Mercado 
 
Fatores de risco e proteção ao desenvolvimento cognitivo 
Tatiana Riechi, DRA – Univ. Federal do Paraná 
  
Neuroproteçao do bebê pré- termo a partir de um modelo de assistência. 
Zaira A. Custódio, DRA - Univ. Federal de Santa Catarina  
 
16h - Intervalo/coffe break e visita aos posters 
 
16:30h - Dificuldades de aprendizagem uma visão neuropediátrica 
Jaime Lin, MSC - Univ. do Sul de Santa Catarina / UNISUL 
Coordenaçao: Tatiana Riechi, DRA - UFPR 
  
17 h - O luto na família frente ao diagnóstico neurológico de um ente 
Ivania Jann Luna, DRA - UFSC  
  
17:30 h - Resultado - GinCog *, Premiação de posters e Homenagem "Mente Brilhante". 
 
18h - Assembléia 
 
19 h - Confraternização por adesão no Las Leñas-Parrilla Uruguaia, no Shopping Iguatemi 
(Av. Madre Benvenuta, 687, piso térreo - Santa Mônica - Santa Monica, Florianópolis - SC) 
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Resumos Expandidos dos Palestrantes 
 

1. SONO E EPILEPSIA 

Katia Lin, M.D., Ph.D. 
Neurologia e Neurofisiologia Clínica 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 
 A relação entre sono e epilepsia é complexa e bidirecional. Se, por um lado, o sono é 
reconhecido como um fator precipitante capaz de desencadear crises epilépticas em certas 
síndromes epilépticas como na epilepsia do lobo frontal noturna autossômica dominante e 
na epilepsia benigna da infância com espículas centrotemporais ou mesmo ativar descargas 
epileptiformes interictais durante o sono NREM; por outro lado, a epilepsia e suas diversas 
modalidades de tratamento têm profundo impacto sobre a qualidade do sono. Até 30-50% 
dos pacientes com epilepsia possuem queixas de sonolência diurna excessiva e de distúrbios 
do sono, sobretudo a síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono; prevalência esta 
que é muito maior do que a da população geral, com grande impacto na qualidade de vida 
destes indivíduos. 
 A privação de sono é um conhecido fator precipitantes de crises epilépticas, bem 
como a arquitetura do sono pode ser desorganizada pela presença de crises epilépticas, 
levando tipicamente à fragmentação do sono. 
 Além disso, diversos distúrbios do sono, como parassonias, ou outros eventos 
noturnos não-epilépticos podem mimetizar crises epilépticas, constituindo importante 
diagnóstico diferencial das epilepsias.  

Por fim, os principais medicamentos antiepilépticos relacionados a distúrbios do sono 
são: carbamazepina, fenitoína, valproato de sódio, gabapentina, fenobarbital, 
benzodiazepínicos e lamotrigina. Enquanto que o topiramato, levetiracetam, lacosamida e a 
vigabatrina possuem mínimos efeitos sobre a arquitetura do sono. 

Pacientes com epilepsia e distúrbios do sono possuem, geralmente, um prognóstico 
favorável. É essencial que o médico assistente esteja sempre vigilante e avalie ativamente a 
qualidade do sono de seus pacientes através de história clínica detalhada com o indivíduo e 
seu acompanhante que tenha sido testemunha de quaisquer eventos noturnos que muitas 
vezes não são reconhecidos pelo próprio paciente. Os pacientes com epilepsia devem ser 
orientados a evitar privação de sono e a praticar os métodos de higiene do sono. A melhora 
da qualidade do sono e a otimização do tratamento da epilepsia, em conjunto, podem ter 
impacto significativo na melhora da qualidade de vida destes indivíduos. 

Referências bibliográficas 

1. Kataria L &Vaughn BV. Sleepandepilepsy.Sleep Med Clin 2015; article in press. 
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2. Scarlatelli-Lima AV,Sukys-Claudino L,Watanabe N,Guarnieri R, Walz R, Lin K. How do people with drug-
resistant mesial temporal lobe epilepsy sleep? A clinical and video-EEG with EOG and submental EMG for 
sleep staging study.E-NeurologicalSci2016;4:34-41. 

3. Scarlatelli-Lima AV, Sukys-Claudino L,Lin K. A relação entre sono e epilepsia: uma revisão sobre o tema. 
ArqCatMed2015;44:26-36. 
 
4. Pizzatto R, Lin K, Watanabe N, Campiolo G, Bicalho MAH, Guarnieri R, Claudino R, Walz R, Sukys-Claudino L. 
Excessive sleepiness and sleep patterns in patients with epilepsy: a case-control study. Epilepsy Behav 
2013;29:63-66. 
 

2. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E ASPECTOS COGNITIVOS 

Cristiane Denis 

Médica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS com Residência Médica em 
Otorrinolaringologia na Policlínica Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.  Especialista em Otorrinolaringologia pela 
Associação Médica Brasileira - AMB, Membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial - ABORL-CCF e da Associação Brasileira de Sono 

 A Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono (SAOS) é definida pela American Academy 
of Sleep Medicine (AASM) como distúrbio da respiração durante o sono caracterizado por 
obstrução parcial prolongada da via aérea superior e/ou obstrução completa intermitente, 
que interrompe a ventilação e a estrutura normal do sono. Ocorrendo hipóxia, hipoxemia 
intermitente e despertares durante sono, fragmentando o sono ocasionando além das 
doenças cardiovasculares, alterações neurocognitivas tanto em adulto como em criança. 
 Os critérios diagnósticos da SAOS no adulto estão bem definidos pela AASM com a 
última revisão em 2014, sendo que o quadro clinico de roncos com suspeita de sufocação, 
sonolência diurna, fadiga, insônia, transtornos de humor, disfunção cognitiva, doença 
cardíaca ou diabetes tipo II, pelo menos um desses sintomas associada a polissonografia 
podemos fazer diagnóstico. A polissonografia pode ser realizada em laboratório ou 
domiciliar, ocorrendo 5 ou mais eventos respiratórios obstrutivos por hora associada ao 
quadro clinico faz o diagnóstico do distúrbio respiratório do sono, SAOS. A polissonografia 
pode fazer o diagnóstico sem quadro clínico, quando temos acima de 15 eventos 
respiratórios obstrutivos por hora. 
 Na criança, o quadro clinico da SAOS caracteriza-se com os sintomas de roncos, 
respiração ofegante durante o sono, alterações neurocognitivos, déficit de aprendizado, 
alteração no comportamento, hiperatividade e sonolência, pelo menos um desses sintomas 
associada a polissonografia. A polissonografia apresenta-se diferente do adulto onde pelo 
menos 1 evento respiratório obstrutivo por hora já faz diagnostico da SAOS. A presença de 
no mínimo 25% do tempo total do sono com hipercapnia acima 50mmHG associado ao 
quadro clinico e a um ou mais dessas alterações na polissonografia como roncos ou 
achatamento da curva inspiratória nasal ou movimento paradoxal toraco abdominal. 
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 Os aspectos cognitivos são importantes na avaliação dos pacientes com SAOS e 
também são marcadores de melhora durante o tratamento da SAOS. Diversos trabalhos 
estão sendo publicados buscando entender melhor sobre essas alterações cognitivas que 
são ocasionadas por hipóxia crônica, hipercapnia, sono fragmentado ou stress oxidativo. 
 O diagnóstico precoce e tratamento imediato da SAOS são a prevenção de diversas 
doenças que muitas vezes não estão relacionadas como demência, depressão, obesidade, 
envelhecimento precoce e diabetes. 
 Sabe-se que tratamento tardios da SAOS principalmente em crianças geram prejuízos 
neurocognitivos de desenvolvimento de aprendizado, memória, atenção, alterações faciais 
possibilitando um adulto com tendência a SAOS. 
 

3. BASES NEUROBIOLÓGICAS DA LINGUAGEM ESCRITA 

Lucia Iracema Zanotto de Mendonça 

Médica neurologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com Doutorado em Neurologia pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - USP. Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP (HCFMUSP), Professora concursada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), onde 
atua na Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. 

 
Dejerine descreveu pela primeira vez, no século 19, a ocorrência de alterações 

específicas da linguagem escrita decorrentes de lesão cerebral e correlacionou o quadro 
clínico com o exame anátomo-patológico. Em um paciente, com distúrbio da leitura e da 
escrita, a lesão se situava no giro angular esquerdo; o autor sugeriu a relevância do giro 
angular esquerdo na linguagem escrita. Em outro paciente, com dificuldade de leitura, mas 
sem alteração da escrita, a lesão afetava a região occipital inferior esquerda e o esplênio do 
corpo caloso. Neste caso, o autor sugeriu que a lesão produziu desconexão intra e inter-
hemisférica do giro angular esquerdo, privando esta região das informações das áreas 
visuais occipitais. Esta correlação anátomo--clínica permaneceu irrefutável por mais de um 
século. 
          Na prática, o modelo cognitivo da linguagem escrita tem sido sobejamente utilizado. 
Apesar do crescente volume de pesquisas na busca pela compreensão das bases cerebrais 
da linguagem escrita, observa-se ainda uma cisão entre os dois enfoques. Existe dificuldade 
em  estabelecer a correspondência entre os processos cerebrais e os parâmetros utilizados 
na avaliação lingüístico-cognitiva. 
          Embora os modernos métodos de investigação tenham contribuído para o avanço na 
compreensão da neurofisiologia da leitura e escrita e na interpretação dos déficits das 
dislexias adquiridas, suas bases neurais ainda permanecem em discussão. 

 

 



 

 11 

O PROCESSAMENTO VISUAL DO SÍMBOLO ORTOGRÁFICO 

          Após a recepção do estímulo visual pelo córtex visual primário, o córtex occipito-
temporal inferior é importante na análise e processamento dos elementos ortográficos. 
          O processamento perceptivo dos elementos ortográficos é realizado por  ambos os 
hemisférios cerebrais, em crescente complexidade da análise estrutural dos elementos 
ortográficos. A informação resultante deste processamento inicial dos elementos 
ortográficos converge para uma região situada mais anteriormente, na região mediolateral 
do giro fusiforme esquerdo.  Corresponde à Área da Forma Visual da Palavra (AFVP). A AFVP 
pode ser o correspondente anatômico do léxico ortográfico dos modelos cognitivos da 
linguagem escrita. A AFVP se conecta com diferentes áreas perissilvianas e extrassilvianas do 
hemisfério esquerdo para o subsequente processamento dos aspectos fonológico e 
semântico da linguagem escrita. 
 
BASES NEUROANATÔMICAS DA ROTA LEXICAL 

          A rota lexical faz a direta conexão da forma escrita da palavra com sua forma oral. Esta 
rota utiliza a estratégia de ler a palavra como um todo. 
           A leitura por via lexical ativa uma rede funcional, lateralizada à esquerda, constituída 
essencialmente por regiões extrassilvianas. Esta rede inclui o giro fusiforme anterior e o giro 
temporal inferior, as porções anterior e posterior do giro temporal médio, o giro angular na 
junção temporoparietal e a porção triangular da área de Broca.  
          A rede funcional descrita também é ativada em tarefas semânticas da linguagem oral. 
No entanto, a lesão nos giros fusiforme e temporal inferior mesial, em localização  anterior à 
AFVP, mas posterior ao pólo temporal, pode produzir déficits seletivos da leitura e escrita. 

          O fascículo fronto-occipital (FFO) e o fascículo longitudinal inferior (FLI) são os tratos da 
substância branca que se correlacionam com a rota ventral lexical.  
 

BASES NEUROANATÔMICAS DA ROTA SUBLEXICAL 

          A rota sublexical se baseia na conversão seriada dos grafemas nos fonemas 
correspondentes. 
          A leitura por via sublexical ativa uma rede funcional, lateralizada à esquerda, 
constituída essencialmente por regiões perissilvianas. Esta rede inclui o giro temporal 
superior, a porção opercular da área de Broca, a região pré-central, a ínsula, o giro 
supramarginal e o giro angular.   
          A rede funcional descrita corresponde às mesmas estruturas envolvidas com a 
produção, compreensão e repetição na linguagem oral, e com a alça fonoarticulatória da 
memória de trabalho. 
          O fascículo arqueado (FA) e o fascículo longitudinal superior (FLS) são os tratos da 
substância branca que se correlacionam com a rota dorsal sublexical.  
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ALEXIA PURA OU ALEXIA SEM AGRAFIA 

          A alexia pura é considerada distúrbio do processamento ortográfico visual. 
          A alexia pura ocorre por lesão do giro fusiforme esquerdo (local anatômico da AFVP) 
ou por lesão que desconecte a AFVP das aferências visuais de ambos os hemisférios 
cerebrais. O modelo neuroanatômico proposto por Dejerine para a alexia pura deve ser 
revisto: é a desconexão da AFVP (e não do giro angular) que acarreta a alexia pura.   
          Existem evidências de que, quando a lesão acomete propriamente a AFVP, os 
pacientes exibem dificuldades na leitura e na escrita (alexia com agrafia)24,34, o que é 
condizente com o papel central da AFVP no processamento ortográfico. 
          Portadores de alexia pura frequentemente apresentam dificuldades na identificação 
visual de faces, de objetos e na nomeação de objetos. 
          A literatura é bastante controversa quanto à AFVP ser domínio – específica, ou seja, se 
ela é recrutada apenas em tarefas que envolvem material escrito. 

          A palavra escrita constitui um tipo particular de estímulo visual, que exige análise de 
alto nível. Na alexia pura, a associação de dificuldades relacionadas a diferentes tipos de 
estímulo visual sugere que o mesmo substrato neuroanatômico realize o processamento de 
material visual complexo, ortográfico ou não. 

DISLEXIA/DISGRAFIA DE SUPERFÍCIE 

          A dislexia de superfície é um distúrbio do processamento semântico. 
           Lesão em várias áreas cerebrais do hemisfério esquerdo, essencialmente 
extrassilvianas, pode acarretar dislexia de superfície. Dois pólos de acometimento são 
observados: o córtex temporo-parietal (especialmente giros temporal médio e inferior e giro 
angular) e o córtex occipito-temporal inferior (especialmente giro fusiforme e AFVP). 

          A correlação neuroanatômica da dislexia de superfície envolve, portanto, o sistema 
funcional léxico-semântico como um todo, não havendo  uma localização específica para o 
distúrbio de leitura. 

DISLEXIA/DISGRAFIA FONOLÓGICA E PROFUNDA 

          A dislexia/ disgrafia fonológica é um distúrbio do processamento fonológico.  
          A dislexia/disgrafia profunda tem as características clínicas das dislexias/disgrafias 
fonológicas, aliada à presença de freqüentes erros semânticos. 
          A dislexia profunda originalmente era considerada entidade distinta da dislexia 
fonológica. No conceito atual as duas síndromes são parte de um continuum, sendo a forma 
profunda mais severa em relação à fonológica. 

           Lesão em várias áreas cerebrais do hemisfério esquerdo, essencialmente 
perissilvianas, pode acarretar dislexias fonológica e profunda. 

          A correlação neuroanatômica da dislexia fonológica envolve, portanto, a rede funcional 
fonológica como um todo, não havendo  uma localização específica para o distúrbio de 
leitura. 
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O SUBSTRATO NEUROBIOLÓGICO NA AQUISIÇÃO DA LEITURA 

          A linguagem escrita é aquisição cultural relativamente recente na evolução do Homem. 
Quando o inédito símbolo ortográfico surgiu, outras funções cognitivas já estavam 
embasadas em estruturas e circuitos cerebrais. O aprendizado das habilidades escritas 
também é tardio no desenvolvimento ontogenético. 
          A questão particularmente instigante é definir como o cérebro se ajustou frente a essa 
função nova. Utilizou mecanismos e funções pré-existentes, adequando-os ao elemento 
ortográfico? Ou criou áreas e circuitos cerebrais específicos e independentes para a leitura e 
escrita?  Esta questão permanece controversa. 
          Um ponto de equilíbrio entre as duas correntes de opinião é considerar que os 
componentes de uma rede neural cognitiva podem responder a múltiplos tipos de estímulo, 
o que não exclui algum grau de especialização dentro do sistema, advinda de demandas 
relacionadas a uma característica particular do estímulo. 

 

4. Sono e Envelhecimento 

Juliane Ferrari  

Graduada em Medicina pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, com Residência Médica em Clínica 
Médica pela Sociedade Divina Providência - Hospital Nossa Senhora da Conceição e em Geriatria pela Pontifica 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Florianópolis / SC. 

 O envelhecimento é um processo multidimensional e multidirecional, porque, nos 
idosos, os ganhos e perdas divergem de pessoa para pessoa, de grupo para grupo. 
(Franchi & Júnior, 2005). Associadas as alterações do envelhecimento estão as 
modificações do sono envolvendo a sua duração noturna, a arquitetura e vários 
parâmetros do ritmo sono-vigília ,bem como dos ritmos circadianos em geral.  
 O sono caracteriza-se por uma necessidade, fisiológica, que tem como funções 
biológicas a restauração do organismo e a conservação da energia, permitindo o nosso 
equilíbrio físico e emocional, por isso é importante que ele seja entendido e respeitado 
(Rente & Pimentel, 2004). 
 De acordo com Boscolo et al.(2007),  a saúde física e mental encontram-se associadas 
a uma boa qualidade de sono. 
 As pessoas saudáveis usufruem dos benefícios de uma boa qualidade de sono nos 
aspectos biológicos, psicológicos, emocionais, intelectuais e sociais, adquirindo 
satisfação e melhor rendimento no trabalho, nas atividades de lazer, contribuindo assim 
para uma boa qualidade de vida. 
 De acordo com Guimarães, Lima e Sousa (2007), à medida que o indivíduo envelhece, 
o sono constitui-se cada vez mais em motivo de queixas. 
 De uma maneira geral, os idosos dizem-se insatisfeitos com o seu sono. 
 Isso tem contribuído para o aumento do consumo de drogas hipnóticas, nem sempre 
prescritas. Mas há idosos satisfeitos com o seu padrão de sono. Tal fato talvez se deva à 
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influência de fatores, tais como prática regular de atividade física moderada, 
regularidade nos comportamentos relacionados ao sono (hora de dormir e acordar, por 
exemplo) e outros hábitos de vida que podem minimizar os impactos negativos das 
alterações do sono na velhice.  
 O padrão normal do sono muda com o avançar da idade, mudanças sociais e 
fisiológicas do envelhecimento contribuem para tal fato, mudança do padrão social, dos 
padrões familiares, diminuição do ciclos de amizades, inatividade física e profissional 
favorecem maior sonolência diurna e consequentemente, redução do sono noturno, 
(Oliveira, Motta, Sá, 2007 ).  
 O envelhecimento normal causa, portanto, uma perda geral no relógio circadiano. 
 Relativamente à duração necessária de sono, os estudos são contraditórios: uns 
sugerem uma diminuição com a idade, outros não encontraram diferenças, havendo 
ainda resultados sugestivos de um aumento. A secreção endógena de melatonina à noite 
também é reduzida com o avançar da idade com isso  o avanço de fase do ritmo 
circadiano. Ir para a cama mais cedo e despertar mais cedo do que é comum 
socialmente, embora o sono, nesta condição, possa ser normal, ele está em assincronia 
com o ambiente. 
 A diminuição da capacidade de iniciar e de manter o sono está associada ao aumento 
de morbidade e mortalidade no indivíduo idoso.  
 Diversos estudos associam a má qualidade do sono com diminuição de força 
muscular, locomover-se mais lentamente, dificuldade para levantar-se de uma cadeira 
sem auxílio. 
 Indicadores do status sócioeconômico estariam positivamente vinculados à qualidade 
do sono. Em adição, transtornos do sono apresentam-se com alta prevalência entre a 
população idosa, principalmente insônia, síndrome da apnéia do sono e parassonias, 
como a síndrome das pernas inquietas e os movimentos periódicos das pernas.  
 A insônia é o mais prevalente dos transtornos do sono na velhice.  
 O segundo transtorno do sono mais prevalente na velhice refere-se à Síndrome da 
Apnéia do Sono ( SAOS). 
 Higiene do Sono:  
Escolher ambiente calmo, com pouca luminosidade e bem ventilado. Estabelecer 
horários para ir para a cama e para levantar-se.  
 Preparar-se para dormir, relaxando, ouvindo música, fazendo mediação, Ioga ou 
lendo. Tomar um banho morno, fazer uma refeição leve.  
 Evitar:  
- Cochilos após 15:00 h   
- Ir para a cama em horário mais cedo  
- Refeições pesadas próximas do horário de dormir  
 - Consumo de café 3, álcool e tabaco   
- Exercícios vigorosos próximos do horário de deitar-se. 
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5. ALTERAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS EM PACIENTES COM PERDA AUDITIVA  
 
RACHEL SCHLINDWEIN-ZANINI 

Psicóloga / Neuropsicóloga do Hospital Universitário / Universidade Federal de Santa Catarina, Professora do 
Mestrado em Saúde Mental – UFSC. Coordenadora do Grupo de Pesquisa (CNPQ) Núcleo de Neuropsicologia e 
Saúde - HU/UFSC http://www.hu.ufsc.br/setores/neuropsicologia/.  
Doutora em Ciências da Saúde/Medicina (Neurociências) - PUC/RS, Pós-doutorado em Psicologia pela UFSC.  
rachelsz@floripa.com.br  
 
 
 A concepção da perda auditiva sofreu mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, no 
Egito antigo os surdos eram considerados deuses, na China eram sacrificados, na Grécia 
vistos como incapazes, não recebendo educação e desprovidos de direitos civis (inclusive, 
Aristóteles  referiu que estes seriam incompetentes pois eram desprovidos de linguagem e 
assim incapazes de raciocinar), sendo segregados juntamente com doentes e deficientes 
mentais. Por volta de 360 a.C. Sócrates afirmou que seria aceitável a comunicação por 
intermédio das mãos, depois o monge católico Ponce de León fundou em Madrid uma escola 
para surdos. Após a Revolução Francesa e na Revolução Industrial ocorreu uma disputa 
entre métodos oralistas e os baseados na língua gestual. Então no séc. XX, em 1898 surge o 
primeiro aparelho auditivo, depois das cornetas e tubos acústicos de 1876 com Alexander 
Graham Bell. Em 1920, no período pré-Nazismo, surgiu nos EUA e na Alemanha um 
movimento da comunidade médica, apoiado pela sociedade em prol da esterilização de 
doentes mentais e psicopatas criminosos. Em 1933, este movimento ganha apoio político, 
então, na Alemanha, foi aprovada uma lei destinada a esterilização de pessoas com doenças 
genéticas, incluindo a surdez. Em 1970 surgem as primeiras tentativas de implantação 
coclear (Gomes, 2011).  
 No ano de 2000 é firmada no Brasil a Lei Federal no 10.098 de 19 de novembro de 
2000, que "estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida e dá outras 
providências", seguidas por outras portarias governamentais como a de saúde auditiva e a 
de Implante Coclear, por exemplo.  
 Hoje o Sistema Único de Saúde (SUS) conta com instituições credenciadas ao 
Ministério da Saúde (Portaria Atenção à Saúde Auditiva / Implante Coclear) com equipe 
multidisciplinar – alta complexidade. Assim, a audição constitui-se um foco de atenção na 
área de Psicologia/Neuropsicologia. 
 A perda auditiva (PA) afeta mais de 250 milhões de pessoas no mundo (WHO, 2000), 
sendo que 37% da população brasileira (estimativa de 169.872.856) tem PA (IBGE, 2000), em 
diferentes níveis (observados no audiograma de sons familiares). 
 

http://www.hu.ufsc.br/setores/neuropsicologia/
http://pt.wikipedia.org/wiki/1920
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 A audição é o sentido responsável por captar as informações sonoras, e seu prejuízo 
(hipoacusia, perda auditiva, surdez) pode causar distúrbios psicológicos/ neuropsicológicos 
relacionados a alterações de aprendizagem, alterações de fala, linguagem, comunicação, 
promovendo declínio cognitivo, depressão, redução do estado funcional, prejudicando o 
desenvolvimento escolar e, conseqüentemente, profissional e social do indivíduo atingido. 
Neste sentido, a Neuropsicologia busca investigar as funções cerebrais superiores inferidas a 
partir do comportamento cognitivo, sensorial, motor, emocional e social deste indivíduo, 
relacionando-se com a Otorrinolaringologia (Schlindwein-Zanini e Zanini, 2010). 
 A audição refere-se a capacidade de reconhecer o som emitido pelo ambiente, 
relacionada aos cinco sentidos. Neste caso, os sinais provenientes da cóclea alcançam o 
cérebro via o nervo auditivo, que transporta os sinais sonoros até o córtex auditivo, em que 
ocorre a interpretação dos sinais como "sons". O cérebro interpreta as ondas sonoras 
captadas pelo ouvido e transformadas em energia elétrica. Os sinais provenientes da cóclea 
alcançam o cérebro via o nervo auditivo. Este transporta os sinais  sonoros até o córtex 
auditivo, em que ocorre a interpretação dos sinais como "sons". O cérebro interpreta as 
ondas sonoras captadas pelo ouvido e transformadas em energia elétrica. Dessa forma, 
diretamente relacionada a cognição. 
 A  “Cognição” refere a todos os processos pelos quais a entrada sensorial é 
transformada, reduzida, elaborada, armazenada, recuperada e utilizada. Dessa forma, há 
possível prejuízo associado a Perda Auditiva nas habilidades de compreensão, abstração, 
formação de conceitos simbólicos, aquisição, expressão, evocação, concentração, atenção, 
memória (recente e tardia), linguagem, humor e socialização. Havendo ampla evidência que 
liga a perda auditiva às mudanças na capacidade cognitiva. Assim, esta perda pode ter 
consequências significativas para a função cognitiva e a integridade neural. 
 Nesse sentido, o estudo de Wingfield e Peelle (2012)  revelou uma correlação 
significativa entre as diferenças individuais na capacidade de audição e o volume de massa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
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cinzenta no córtex auditivo, de modo que as pessoas com audição mais pobre também 
tiveram um menor volume de massa cinzenta nessa região; sugerindo possível ligação 
biológica entre estimulação sensorial e integridade cortical, consistente em muitos modelos 
animais que demonstram reorganização cortical quando a entrada sensorial é interrompida. 
Indicando que  a diminuição da capacidade auditiva tem conseqüências em cascata dos 
processos neurais que sustentam a percepção e a cognição. Dada essa relação entre a 
capacidade auditiva e o volume cerebral regional, é necessário perguntar se a melhora da 
capacidade auditiva através do uso de aparelhos auditivos pode ajudar a preservar a saúde 
cortical ou a capacidade cognitiva. Sendo, neste ponto, muito cedo para afirmar conclusões. 
No entanto, conforme mencionado, o mesmo é verdadeiro para a relação entre perda 
auditiva e demência. 
 No atendimento aos pacientes candidatos ao Implante Coclear, o  
Psicólogo/Neuropsicólogo da Equipe de Implante Coclear - HU/UFSC  aborda diferentes 
aspectos, como motivação, alterações neuropsicológicas e emocionais, potencialidades do 
paciente, organização familiar, resiliência, inclusão escolar e social, adaptação pós-
operatória e sobre as expectativas realísticas quanto ao uso do implante coclear, auxiliando 
na melhor compreensão da perda auditiva e do processo do implante coclear. Neste 
contexto, este profissional pondera alterações neuropsicológicas e doenças neurológicas, 
exclusão de distúrbios psicológicos /neuropsicológicos que induzem ao mimetismo de 
comorbidades (por exemplo, autismo, TDAH, deficiência mental, psicose, demências), 
conhecendo o contexto para intervir com melhores resultados. 
 Neste processo, o número de consultas psicológicas e os procedimentos realizados 
(como uso de testes psicométricos, encaminhamentos e psicoterapia, por exemplo) é 
definido conforme a necessidade de cada caso no momento. 

Os principais procedimentos psicológicos são: 
- Avaliação Psicológica / Neuropsicológica 
- Psicoterapia 
- Orientação Psicológica e encaminhamento 
- Estimulação/ reabilitação Cognitiva  
- Preparação pré-cirúrgica  
- Acompanhamento trans-cirúrgico  
- Acompanhamento e reabilitação psicológica pós-cirúrgica e ativação. 

Os critérios de elegibilidade para o Programa de Implante Coclear estão relacionados 
a aspectos médicos, audiológicos, sociais e psicológicos (como distúrbios mentais e 
neuropsicológicos graves). Considerando as alterações psicológicas que podem ser 
relacionadas à perda auditiva, à cirurgia e a adaptação ao Implante Coclear (IC) e a outros 
recursos como Sistema FM e Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI). Assim a 
intervenção do Psicólogo é fundamental no trabalho com o paciente, sua família e, 
conseqüentemente, com a equipe.  
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A equipe multiprofissional principal inclui médico, psicólogo, assistente social e 
fonoaudiólogo, que ao encontrar o paciente e sua família irão fornecer informações e 
recomendações importantes para obter resultados positivos nesta nova fase da vida.  

No intuito de investigar a população atendida no HU/UFSC, esta pesquisadora 
entrevistou 1260 indivíduos com queixa de PA, candidatos a protetização, obtendo dados 
demográficos (idade, estado civil, escolaridade, sexo, atividade profissional) e clínicos, após 
aprovação em Comitê de ética -UFSC.   

Na amostra entre 0 e 99 anos havia equilíbrio entre os sexos (masculino: 50,4% e 
feminino: 49,6%), sendo os idosos o grupo etário maior (59,4%), com ensino fundamental, 
aposentados (38,28%) e casados (44,05%), privados na sua maioria de educação inclusiva 
(que consiste em uma pratica em que as escolas oferecem aulas e conteúdo adequado ao 
aprendizado dos alunos, independentemente das limitações e deficiências destes; o que 
infelizmente não ocorre como regra nesta população). 

Quanto as alterações psicológicas/neuropsicológicas e médicas, foi investigada a 
freqüência de depressão, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
etilismo, Doença de Alzheimer e outras demências, Esquizofrenia, psicopatia, Deficiência 
mental, Acidente Vascular Encefálico (AVE), Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), crise 
convulsiva,  alterações de sono, de memória,  de concentração e atenção, além do uso de 
psicotrópico/ neuroléptico (conforme tabela abaixo). Além de prematuridade, diabetes, 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), alteração da função da tireóide, cardiopatia, 
localização da PA (uni/bilateral), e uso de prótese auditiva.  

 

         Ao traçar um paralelo com dados da literatura, destaca-se que esta população está 
mais suscetível a alterações de sono,  atenção e concentração que a população hígida, que 
conta com a prevalência entre 1 e 2% de adultos e 3 e 5% de crianças com distúrbios de 
atenção e concentração (Ballone, 2006),  prevalência de distúrbios do sono em adultos entre 
15% a 27%,70 milhões de pessoas nos EUA e no Brasil, a estimativa de 10 a 20 milhões de 
pessoas (Martinez, 1999).  Tal fenômeno ocorre também no âmbito da presença de 
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Depressão (alta freqüência de depressão, 58,63% na amostra), que entre os hígidos 
brasileiros acomete 10,5% das pessoas (Kessler, 2011).  Apesar do subdiagnóstico comum 
em deficiência mental, autismo e demência. Neste contexto, nutrir-se de resiliência 
(capacidade individual de lidar e adaptar - se positivamente frente a adversidade) ajuda o 
paciente e sua família nesta jornada.  
 
CONCLUSÕES 
 A concepção e a discriminação da perda auditiva sofreu mudanças ao longo da 
história, sendo que estes indivíduos foram considerados deuses, incapazes, suscetíveis a 
eugenia, privados de direitos civis até o momento atual de amparo pela sociedade. 
 Atualmente há Implante Coclear (IC) como recurso no auxilio da audição, necessitando de 
Psicólogo na equipe multiprofissional.   
 A presente pesquisa destinada a investigar o publico do HU/UFSC destacou a forte 
presença de depressão, alteração de memória (1032 casos), sendo que o TDAH foi o 
transtorno que oscilou menos em todos os grupos etários. Assim, a perda auditiva pode 
relacionar com alterações emocionais, cognitivas, ocupacionais, familiares e  sociais; 
havendo indicação da avaliação e intervenção psicológica / neuropsicológica. 
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6. O LUTO NA FAMÍLIA FRENTE AO DIAGNÓSTICO NEUROLÓGICO DE UM ENTE QUERIDO  
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 Objetiva-se neste trabalho apresentar uma compreensão sobre o luto visando 
capacitar alunos e profissionais a realizar intervenções primárias que auxiliem as famílias na 
elaboração do luto antecipatório diante do diagnóstico neurológico de um ente querido. 
Para tanto será abordado o conceito de luto, como resposta à perda individual e familiar, e 
que envolve aspectos cognitivos, emocionais, neuroendócrinos, comportamentais, 
relacionais e sociais, bem como se caracterizado o processo de enfrentamento diante de 
uma perda, ou seja, o modulo dual do processo de luto, que envolve duas orientações, para 
a perda e para a restauração. Outro aspecto abordado será o tipo psicossocial das doenças 
neurológicas, com início gradual, de curso progressivo e com consequência como a 
incapacitação. De modo que se caracteriza a crise do adoecer, o diagnóstico propriamente 
dito, como muito distante da fase terminal, ou seja, há um tempo prolongado que transcorre 
entre o recebimento do diagnostico, a evolução da doença e o óbito do paciente (Fonseca, 
2011). Assim, as doenças neurológicas são caracterizadas pelas perdas progressivas no 
domínio das funções cognitivas, motoras e emocionais, com impacto na autonomia do 
paciente e no sistema familiar, gerando um estresse familiar sobre quem participa ou não do 
sistema familiar (Boss, 2008).  
 O conceito de perda ambígua também será apresentado, pois possibilita 
compreender que a experiência de lutona família pode ser tornar conflitiva, na medida em 
que a ambiguidade das fronteiras familiares (sobre quem participa ou não do sistema 
familiar) impede que a elaboração do luto antecipatório ocorra. Assim, os profissionais de 
saúde podem ser deparar com duas situações: ou a família está orientada para manter 
intacto o sistema familiar, não promovendo mudança, e mantendo demasiadamente 
presente psicologicamente as pessoas que já estão fisicamente ausentes (por exemplo, 
pessoas em coma); ou a família está orientada apenas para reorganização do sistema 
familiar, isolando os membros que estão fisicamente presentes, mas psicologicamente 
ausentes (no caso da doença de alzheimer).  Aponta-se que estes polos de enfrentamento 
podem gerar sentimentos estressantes e devastadores nos familiares, como culpa, raiva, 
medo, impotência, desamparo (Boss, 2008), sendo que sobre esses aspectos intervenções de 
apoio dos profissionais de saúde poderão ser realizadas.Outras intervenções primárias de 
apoio ao processo de enfrentamento também que deverão ser estimuladas pelos 
profissionais que cuida de pessoas e famílias que lidam com um diagnóstico neurológico de 
um ente querido.  
Assim, descrevem-se 12 intervenções prioritárias a serem realizadas no curso de um doença 
neurológica, como: a) estimular a redistribuição de papéis na família; b) continuar com 
rituais e comemorações familiares; c) auxiliar na busca por períodos de descanso e ajuda na 
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família extensa; d) oferecer informações sobre a situação, auxiliando a família na busca de 
informações com especialistas; e) oferecer outras fontes de apoio, estimulando o contato 
social, ao invés do isolamento; f) compreender como a família enxerga a situação da doença 
neurológica; g) avaliar quais processos de enfrentamento a família utiliza; h) reenquadrara 
percepção da família, colocando o rótulo da ambiguidade na situação – na doença; i) 
estimular a tolerância da família quanto a viver com incerteza, quando a ambiguidade não 
puder  ser resolvida; j)oferecer as famílias a possibilidade de conversar juntos sobre como 
constroem o que está ocorrendo com eles – encontrado um sentido para perda ambígua e 
assim diminuir a culpabilização e recriminações; l) auxiliar a resolução das questões 
inacabadas com o paciente; m) realizar rituais de despedidas. Estas intervenções podem 
proporcionarapoio para a família lidar com a perda ambígua, diminuindo o estresse familiar, 
bem como auxiliando na elaboração do luto antecipatório. Salienta-se neste processo o 
enfrentamento do luto na família ser refere ao senso de manutenção e de mudança na 
identidade, crenças, papéis, sistema familiar e do vínculo com a pessoa doente ou falecida. 
 

7. POLISSONOGRAFIA 

Cristiane Denis 

Médica pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS com Residência Médica em 
Otorrinolaringologia na Policlínica Botafogo, Rio de Janeiro - RJ.  Especialista em Otorrinolaringologia pela 
Associação Médica Brasileira - AMB, Membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia 
Cérvico-Facial - ABORL-CCF e da Associação Brasileira de Sono. 

 A polissonografia é o exame padrão ouro para diagnóstico dos distúrbios do sono em 
qualquer idade. Avalia vários parâmetros durante o sono, eletroencefalograma, 
eletrooculograma (EOG), eletromiograma (EMG) mentoniano e/ou submentoniano, 
eletrocardiograma (ECG), fluxo aéreo (nasal e oral), esforço respiratório (torácico e 
abdominal), outros movimentos corporais (EMG), gases sanguíneos (saturação de oxigênio, 
concentração de dióxido de carbono), entre outras. 
 As indicações para realização do exame polissonográfico são distúrbios respiratórios 
relacionados ao sono, roncos, insônia, narcolepsia, síndromes das pernas inquietas, 
parassonias, distúrbios comportamentais do sono REM, epilepsia do sono, para titulação de 
CPAP e controle no pós de cirurgias. 
 Existem 4 tipos de realização da polissonografia, a polissonografia padrão tipo I onde 
é realizada em laboratório do sono, com presença do técnico em polissonografia e podendo 
ser basal e também para realização de titulação de CPAP (continuous positive airway 
pressure) e BIPAP (bilevel positive airway pressure). Polissonografia tipo II é realizada em 
domicilio, não possível a presença do técnico e de intervenção com CPAP e BIPAP. Em 2014, 
a Academia Americana de Medicina do Sono validou o uso da polissonografia tipo II como 
critério de diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Temos também disponível as 
polissonografias tipo III e a IV, porém apresentam menos parâmetros de avaliação do sono. 
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 Temos polissonografia diagnóstica ou basal que pode ser a tipo I ou II, a 
polissonografia terapêutica ou com intervenção, onde titulamos o CPAP e BIPAP, 
controlamos melhora com uso de aparelhos intraorais. Também temos a polissonografia 
Split Night onde metade da noite é realizada basal e outra metade para titulação de CPAP e 
a polissonografia com vídeo para diagnóstico de distúrbios comportamental do sono REM e 
parassonias. Para a avaliação de doenças que cursam com sonolência excessiva diurna, 
dentre as quais se destaca a narcolepsia, a polissonografia é realizada conjuntamente com 
um teste chamado de Teste das Latências Múltiplas do Sono (TLMS). Este nada mais é do 
que uma polissonografia feita intermitentemente durante o dia em intervalos de 02 em 02 
horas por alguns minutos, segundo uma padronização estabelecida. O teste avalia a 
propensão ou facilidade com que o paciente dorme durante o dia e pode detectar padrões 
anormais da arquitetura do sono como início do sono REM. Sempre deve ser realizada uma 
polissonografia basal na noite anterior para que outros distúrbios do sono que possam 
causar sonolência diurna sejam excluídos. 
 Os exames de polissonografia deverão ser realizados a noite inteira em adultos, crianças e 
adolescentes, em bebes abaixo de 1 ano, a realização poderá ser diurno, com mínimo 3 horas de 
duração. Posteriormente ao registro do exame, este será laudado pelo médico especialista em 
medicina do sono. Durante a leitura ocorre marcação dos estágios do sono (N1, N2 N3 e REM), das 
alterações no eletroencefalograma, dos despertares, de apneias, hipopnéias, de saturação de 
oxihemoglobina, das alterações no eletrocardiograma, presença deroncos, atividade muscular e 
entre outras. São avaliadas a latência para o início do sono (tempo decorrido do apagar das luzes e 
o início das primeiras épocas de sono), eficiência do sono, a percentagem e distribuição de cada 
tipo de sono (chamado de arquitetura do sono), o índice de despertares por hora, índice de apneia 
e hipopnéia por hora, índice de distúrbio respiratório do sono por hora e o índice de movimentos 
periódicos de membros por hora . Os distúrbios do sono apresentam particularidades no exame 
de polissonografia, sendo fundamental sua realização para um diagnóstico precoce. Atualmente 
temos ainda um déficit nos diagnósticos dos distúrbios do sono principalmente devido dificuldade 
de acesso ao exame, custo elevado, falta de conhecimento do exame entre outros. 
 

8. Tratamentos da Apneia Obstrutiva do Sono – AOS 

Berenice Zottis 

Graduação em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), 
Residência médica em Otorrinolaringologia no Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal 
Fluminense, Especialização na área de medicina de sono com título de especialista pela Associação Brasileira de 
Sono e pela Associação Médica Brasileira. 

 
 Além de medidas gerais que incluem a perda de peso, a prática de atividade física, a 
diminuição da ingesta de álcool e tabaco, e o controle do uso de medicações que possam 
alterar o ritmo respiratório (como opiáceos) ou reduzir o tônus muscular da via aérea 
superior ( como sedativos e hipnóticos – especialmente Benzodiazepínicos), fazem parte das 
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opções de tratamento para AOS o uso de geradores de fluxo ( CPAP), procedimentos 
palatais, e cirurgias nasais, faríngeas ou esqueléticas. A escolha do tratamento deve sempre 
ser individualizada, e depende da identificação do sítio da obstrução, da gravidade da AOS, 
das comorbidades do paciente, e da aceitação ao tratamento proposto. 
 O CPAP destaca-se como a principal modalidade terapêutica na AOS. É capaz de 
reduzir o índice de apneia, bem como diminuir a sonolência excessiva diurna, e os eventos 
cardiovasculares. No entanto, o fator limitante ao tratamento ainda está na sua baixa 
adesão, em torno de 65%, independente do modelo de aparelho empregado. Por esse 
motivo, estratégias educacionais a fim de promover orientações quanto aos sintomas e 
consequências da AOS, importância do tratamento, expectativas de melhora com o 
tratamento, efeitos adversos e possibilidade de tratamento dos efeitos mais comuns são 
essenciais para a aceitação e continuidade da terapia. 
 Dentre os procedimentos palatais que podem ser realizados sob anestesia local e em 
consultório, citam-se a radiofrequência, os implantes palatais, a escleroterapia ( também 
conhecida como injeção roncoplástica), e a LAUP (acrônimo em inglês para procedimento de 
uvulopalatoplastia assistida por laser). Os pacientes mais indicados a esses procedimentos 
são os roncadores primários cujos resultados de polissonografia não tenham demonstrado 
dessaturações significativas, não obesos, sem alterações craniofaciais e de vias aéreas 
superiores relevantes, e sem doenças ou uso de fármacos com ação neuromuscular. Além 
disso, alguns fatores limitantes a tais procedimentos podem ser o reflexo nauseoso 
exacerbado, bem como a abertura bucal reduzida. A radiofrequência promove uma 
destruição celular por termólise e fibrose tecidual, que leva a uma diminuição da vibração. 
Além do uso no palato mole ou base da língua, pode ser utilizada para redução volumétrica 
das conchas inferiores com o objetivo de ampliar as fossas nasais. Tem como fatores 
limitantes a necessidade de várias sessões e o alto custo. Os implantes palatais de poliéster 
são colocados em número de 3 sobre a camada muscular do palato mole. Eles são contra-
indicados em menores de 18 anos e em palato mole de comprimento menor que 25 mm. 
Tem como vantagem o fato de poder ser removido, e desvantagens relacionadas a alto 
custo, risco de extrusão e reações inflamatórias. 
 LAUP, técnica que utiliza laser, resulta em uma remoção maior de tecidos do palato 
mole, incluindo a úvula. Tem caído em desuso pela agressividade do procedimento, alto 
custo do equipamento e dos acessórios, dor, e risco de estenose velofaríngea. Estudos 
mostram também que alguns pacientes submetidos a essa técnica podem ter maior 
dificuldade de adaptação ao CPAP como tratamento de resgate. A injeção roncoplástica é 
uma opção terapêutica em que soluções químicas esclerosantes, como o sotradecol 3%, o 
etanol ou a solução salina hipertônica, são aplicadas para obtenção de fibrose tecidual e 
consequente redução vibratória das partes moles. Dentre os tratamentos cirúrgicos, a UVPF 
(uvulopalatofaringoplastia) tem eficácia bastante variável e os resultados da literatura são 
conflituosos. Os melhores benefícios dessa cirurgia ocorrem em pacientes classificados como 
estágio 1 de Friedman, ou seja, aqueles com Mallampati 1 ou 2 e tonsilas palatinas grau 3 ou 
4, sem alterações anatômicas em outros sítios e IMC < 40. Com o passar dos anos, 
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adaptações dessa cirurgia surgiram, e a tendência atual é a preservação da linha média, com 
a conservação da maior parte dos tecidos. A faringoplastia lateral é um desses exemplos, 
que aborda especialmente os músculos palatofaríngeo e constritor da faringe, tracionando 
melhor esta musculatura para que haja ganho no espaço faríngeo posterior. Os resultados 
da técnica parecem promissores, entretanto, um maior tempo de acompanhamento desses 
pós operatórios talvez seja necessário para corroborar a eficácia do tratamento. As cirurgias 
nasais de maneira geral não interferem no IAH - índice de apneia e hipopneia - podem, no 
entanto, melhorar o ronco e a qualidade de vida dos pacientes com obstrução nasal, bem 
como facilitar o uso de CPAP ( por redução na pressão necessária ao tratamento) ou AIO 
(aparelho intra-oral). Pacientes com obstrução ao nível da hipofaringe podem ser 
submetidos à osteotomia mandibular e avanço do genioglosso e/ou miotomia e suspensão 
do hióide. Os resultados são favoráveis, especialmente quando combinados com UVPF. A 
cirurgia da base da língua por meio da técnica robótica apresenta bons resultados, porém 
ainda pouco acessível à maioria dos serviços. Nos casos de apneia moderada ou grave com 
alterações crânio faciais, como retrognatia e hipoplasia maxilar, ou naqueles em que não 
houve adaptação ao CPAP nem ao AIO, a cirurgia de avanço maxilo-mandibular pode ser 
uma alternativa bastante eficaz , reduzindo IAH e dessaturações na maioria dos pacientes 
tratados, e com resultados mais duradouros do que os procedimentos em tecidos moles. 
Opções que também já estão disponíveis no mercado, liberadas pelo FDA, com o intuito de 
modificar a pressão da VAS são os dispositivos Provent® (adaptado às narinas); e o 
dispositivo Winx® ( para uso bucal). Parecem trazer benefícios em casos selecionados, além 
da boa aceitação, porém sem estudos de acompanhamento de longo prazo. 
 Por fim, a eletroestimulação do nervo hipoglosso é capaz de ativar músculos 
dilatadores da via aérea superior, incluindo o genioglosso. Diversos estudos utilizando essa 
técnica demonstram diminuição do IAH, da dessaturação e da sonolência diurna em follow 
up de até um ano. Devemos sempre lembrar que a obstrução da via aérea pode acontecer 
em diferentes níveis na VAS, e assim mais de uma abordagem terapêutica pode se fazer 
necessária. Conversando com o paciente, esclarecendo riscos e benefícios de cada terapia, 
compreendendo seus medos e anseios, e respeitando sua vontade podemos ter um maior 
sucesso no decorrer do tratamento. 
 
9.  O tratamento da apnéia do sono com  Aparelhos Orais  

Luiz Roberto Godolfim 

Cirurgião dentista formado pela UFRGS,  especialista em Ortodontia e Ortopedia Funcional, Florianópolis / SC. 

 Classificada como um Distúrbio respiratório do sono pela Classificação Internacional 
dos Distúrbios do Sono (ICSD 3 – American Academy of Sleep Medicine), a Síndrome da 
apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) se caracteriza por repetidas paradas 
respiratórias devido ao colapso da orofaringe. Isso ocorre pela redução do espaço aéreo 
devido a obesidade, flacidez muscular na região, alterações na forma da face e 
Mandíbula(geralmente pacientes com retrusão mandibular), hipertrofias, uso de Álcool ou 
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alguns medicamentos, entre outras.Existem diversas modalidades terapêuticas indicadas 
para o tratamento da apneia obstrutiva do sono, porém apenas três formas de tratamento 
tem tido sucesso na maior parte dos casos que são: Os tratamentos por pressão positiva,  
(CPAP), as cirurgias, principalmente as cirurgias ortognáticas com avanço bi-maxilar e os 
aparelhos intra orais de avanço mandibular.  
 Os tratamentos por pressão positiva estão indicados em todos os casos 
independente da gravidade, já cirurgias ortognáticas  são indicadas principalmente naqueles  
casos mais graves e os aparelhos intra orais nos casos leves e moderados ou nos graves 
quando paciente não puder  lançar mão de uma das duas outras duas modalidades. Os 
aparelhos intra orais para o tratamento do ronco e apneia do sono começaram a ser 
utilizados no início da década de 80 com os retentores linguais, que trabalhavam por sucção 
da língua. Os aparelhos de avanço mandibular, que utilizamos até hoje, surgiram durante os 
anos 90 e vem se aperfeiçoando desde então, com resultados bastante consistentes. Os 
aparelhos mais modernos se caracterizam por serem construídos com duas placas 
recobrindo os dentes da maxila e da mandíbula e terem algum mecanismo que une as duas 
placas propiciando o avanço mandibular, titulação e movimento lateral mandibular.  
 Os aparelhos intra orais usam o avanço mandibular para, com isso, aumentar o 
espaço aéreo na orofaringe. Modificando a luz do espaço aéreo superior pela mudança de 
postura da mandíbula e da língua, vão prevenir o colapso e manter a patência das vias 
aéreas, para uma adequada ventilação. Os aparelhos são indicados no ronco primário, 
apneia leve ou moderada, pacientes não aderentes ao CPAP e que não respondem a 
tratamentos comportamentais ou durante sua adaptação ou quando ainda persistirem 
alguns sintomas após as cirurgias. Os estudos revelam que os aparelhos de avanço 
mandibular, em geral, obtêm bons resultados reduzindo o Índice de apneia e hipopneia 
(IAH), aumentando a oxigenação sanguínea e melhorando a qualidade do sono, sem relatos 
de alterações significativas da ATM mesmo após alguns anos. Alguns autores já colocam que 
cada vez mais os resultados com os aparelhos orais tem se aproximado dos resultados com o 
CPAP.Os aparelhos intra-orais também podem ser utilizados em casos de limitação de fluxo 
ou resistência das vias aéreas, quando o problema residir na orofaringe.Esse avanço, ou 
mudança de postura mandibular deve ser feito de forma criteriosa, pois estamos limitados 
pela amplitude de movimento da Articulação Têmporo mandibular (ATM).Durante a fase de 
planejamento do aparelho levamos em conta a capacidade de protrusão mandibular de 
forma a individualizar a montagem do aparelho, que sempre é montado inicialmente com 
um avanço reduzido. Após a adaptação ao uso do aparelho pelo paciente, iniciamos a 
titulação de forma a atingir o maior avanço possível, dentro do limite funcional das 
Articulações Têmporo Mandibulares de cada paciente. Existem diversos modelos de 
aparelhos intra Orais de avanço mandibular, mas basicamente podemos classificar em dois 
grupos: Os aparelhos pré fabricados, que podem ser comprados prontos e precisam de 
poucos ou nenhum ajuste, e os aparelhos feitos em laboratório, onde é preciso realizar 
moldes das arcadas dentárias de cada paciente, e são confeccionados individualmente em 
um laboratório de prótese odontológica por um técnico treinado.  
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 Obviamente o resultado e o conforto no uso do aparelho são diretamente 
proporcionais a complexidade de seus ajustes e adaptação. Os aparelhos pré fabricados são 
muito pouco eficientes, quase sempre tem ação razoável apenas nos casos de ronco 
primário e, por serem “modelos universais” geralmente são mais volumosos e 
desconfortáveis. Por outro lado, os aparelhos construídos em laboratório são totalmente 
individualizados, de acordo com os moldes da boca dos pacientes e o limite de avanço 
mandibular, que deve ser medido e registrado no planejamento do aparelho. Eles  permitem 
uma adaptação também mais individual, com a possibilidade de titulação do avanço 
mandibular, o que o torna mais fácil de adaptar e capaz de atingir um grau de resolução do 
problema mais eficiente. 
 
10. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA TRANSTORNOS DE SONO 
 

KATIE MORAES DE ALMONDES 

Professora Associada do Departamento de Psicologia e Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordenadora do Departamento de Neurociências e 
Comportamento do Sono na Associação Brasileira de Sono. Coordenadora do Ambulatório do Sono na UFRN 

 Dados epidemiológicos apontam que 43-50% da população se queixa de seu padrão 
de sono, relatando prejuízos na qualidade e/ou quantidade do sono. Entretanto, 30% 
apresentam Transtornos de Sono diagnosticados em consonância com critérios 
classificatórios nosológicos, como a Classificação Internacional dos Transtornos de Sono, em 
sua 3ª edição (ICSD – American Academy of Sleep Medicine, 2014), e o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V – American Psychiatry Association, 2013). Pelos 
inúmeros prejuízos biopsicossociais decorrentes dos Transtornos de Sono como distúrbios 
gastrointestinais, alterações da pressão arterial e do sistema imunológico, obesidade, 
problemas de concentração e atenção com prejuízos na memória e funções executivas, na 
produtividade e na criatividade, até transtornos de humor como a Depressão, o padrão ouro 
de tratamento com resultados satisfatórios e de eficácia comprovada cientificamente a 
longo prazo é a Terapia Cognitivo Comportamental. A Terapia Cognitivo-Comportamental 
(TCC) é uma modalidade de intervenção não-farmacológica, recomendada pelas Instituições 
e Associações de Sono mundiais e brasileiras, como a American Academy of Sleep Medicine 
e a Associação Brasileira de Sono, que apresenta a perspectiva de compreensão dos 
problemas baseada na tríade que os pensamentos estimulam as emoções, e as emoções 
estimulam os comportamentos de segurança, muitas vezes desadaptativos, e os 
comportamentos reforçam os pensamentos e/ou crenças (cognições disfuncionais), 
estimulando expectativas irrealísticas. Há vasto material cientifico de artigos de revisão 
sistemática, artigos de pesquisa e artigos de metanálise de ensaios clínicos randomizados, 
demonstrando a eficácia da TCC para vários Transtornos de Sono, pois grande parte dos 
Transtornos tem envolvidos aspectos comportamentais e/ou cognitivos implicados no 
desencadeamento, e/ou perpetuação e/ou manutenção dos Transtornos de Sono. Um 
destes artigos de pesquisa cientifica de impacto demonstram a eficácia da TCC comparado 



 

 27 

com o uso do zolpidem para pacientes com insônia. A TCC tem sido indicada para os 
Transtornos de Sono mais prevalentes como a Insônia, a Apnéia Obstrutiva do Sono, 
Transtornos do Ritmo de Sono-Vigília, Síndrome das Pernas Inquietas, Parassonias como o 
Bruxismo e o Sonambulismo e a Narcolepsia. As técnicas são realizadas em grupos e/ou 
individuais, com sessões totalizando até quatro (4) meses de tratamento. São aplicadas 
técnicas específicas para os transtornos de sono que envolvem técnicas de restrição de sono, 
controle de estímulos, reestruturação cognitiva, higiene do sono e técnicas de relaxamento 
para Transtorno de Insônia; intervenções comportamentais, higiene do sono, terapia 
posicional, a utilização da TCC na aderência ao tratamento com aparelhos de pressão 
positiva para Apnéia obstrutiva do sono; técnicas de relaxamento, exposição social gradativa 
e treino assertivo, reestruturação cognitiva e orientação psicoeducativa para Narcolepsia; 
Ações comportamentais, reestruturação cognitiva, e intervenções de higiene do sono para 
Síndrome das Pernas Inquietas; Biofeedback, relaxamento, e meditação são utilizados em 
associação com orientações de higiene do sono e TCC para lidar com o estresse para 
Bruxismo. Embora a Terapia Cognitivo-Comportamental tenha sido estabelecida como a 
recomendação de primeira linha para os Transtornos de Sono, em especial, esteja bem 
estabelecida para tratamento de Transtorno de Insônia e Insônia comorbidade, há uma 
escassez de clínicos treinados para oferecer esse tratamento tão necessário, e o desafio 
imposto é tornar disponível e acessível a TCC para atender às necessidades da população em 
relação às suas queixas de sono. Nessa direção, alguns estudos internacionais têm realizado 
ensaios controlados randomizados que investigam os efeitos da TCC para insônia, 
disponibilizado através de um aplicativo de celular totalmente automatizado. A TCC pela 
internet tem se mostrado um método promissor para superar o obstáculo da falta de 
profissionais treinados e a tentativa de ajuda para este importante problema de saúde 
pública, apesar de serem estudos iniciais que carecem de mais comprovação. Os trabalhos 
futuros devem examinar a generalização da aplicação da TCC para outros Transtornos de 
Sono e para uma população mais diversificada (crianças, adolescentes, adultos e idosos). 
Além disso, deve-se testar sobre esta modalidade (virtual) em contexto brasileiro e refletir 
sobre como estes aplicativos podem ser mais bem integrados aos regimes de saúde atuais. 
 

11. NEUROPROTEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ PRÉ-TERMO A PARTIR DE UM 
MODELO DE CUIDADO  

Zaira Aparecida de Oliveira Custódio  

Psicóloga do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Doutora em Psicologia 
pela UFSC. Consultora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde para a 
Atenção Humanizada ao Recém Nascido de Baixo Peso - Método Canguru. 
 
 Nascimento pré-termo é aquele que ocorre antes da 37ª semana de gestação, e o 
recém-nascido (RN) é considerado de baixo peso quando nasce com o peso abaixo ou igual a 
2.500g. No mundo nascem 15 milhões de recém-nascidos pré-termo, sendo esta condição de 
nascimento um dos grandes desafios perinatal. A prematuridade é um fator de risco para o 
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neurodesenvolvimento podendo acometer prejuízos sensoriais (visuais e auditivos), 
morbidade neurológica (¼ dos sobreviventes), dificuldades motoras grosseiras e finas, 
déficits cognitivos, dificuldades na aquisição da linguagem e na matemática (pré-termo < 
peso ao nascer) (Behrman & Butler, 2007; Saigal & Doyle, 2008). Crianças nascidas de muito 
baixo peso (menor que 1.500g) apresentam déficits na habilidade motora fina, desordens 
com défict de atenção, dificuldades específicas de aprendizagem, dificuldades visomotoras, 
dificuldades de concentração e dificuldades na autoestima (Shore, 2000).  
 A Unidade Neonatal é marcada pela alta tecnologia, profissionais atarefados, bebês 
graves e uma variedade de equipamentos. Ao mesmo tempo que é um local preparado para 
manter a sobrevida de recém-nascidos pré-termo, de baixo peso e outras morbidades 
neonatais, apresenta fatores de risco para o sistema nervoso central devido a frequente 
estimulação nociva a que expoem esses bebês, como: excesso de ruído, iluminação intensa e 
constante e experiências interpessoais inadequadas. Sabe-se que o ambiente intrauterino 
oferece ao bebê suporte fisiológico, temperatura regulada, isolamento externo, contenção 
continua, estímulos gustativos, estímulos maternos, e ritmos. O ambiente da UTI-Neonatal, 
por sua vez, apresenta nível sonoro elevado, luz forte e contínua, muitos procedimentos 
(134/dia), rotinas rígidas, pouco limite e pouca exploração para o bebê, além de cuidados 
não contingentes. Durante a internação na UTI-Neonatal o bebê experimenta posição supina 
(sem flexão), falta de oportunidade para sugar, empobrecimento de interações sociais e de 
cuidados, e uma série de estímulos dolorosos. Estas situações se mostram inadequadas para 
o desenvolvimento do imaturo cérebro do recém-nascido.  
 Buscando oferecer cuidados neuroprotetores de recém-nascidos pré-termo e de 
baixo peso, com intervenções baseada no desenvolvimento, o Método Canguru (Atenção 
humanizada ao recém-nascido pré-termo e de baixo peso) tem se caracterizado como um 
tipo de tecnologia nas Unidades Neonatais. Este método preconiza o acolhimento ao bebê e 
sua família e respeito às individualidades, ou seja, considera-se a história e as demandas de 
cada família ao longo da internação do bebê. O contato pele a pele é precoce, iniciando com 
o toque evoluindo para a posição canguru (pele a pele entre a mãe/pai e bebê). Um dos 
pilares do Método Canguru é o controle ambiental, como a redução da luminosidade na 
Unidade Neonatal. Para tal, as incubadoras recebem a cobertura de um pano escuro que 
impedem a passagem direta da luz contínua, da mesma forma que são disponibilizados uso 
de dispositivo de controle de luminosidade em lâmpadas (dimmer) que varia 
gradativamente a quantidade de luz emitida no ambiente, além de a equipe de profissionais 
organizar horários, em cada turno de trabalho, para a unidade se manter com as luzes 
centrais desligadas. Estas medidas visam favorecer momentos de sono, bem como a vivência 
dos ciclos do sono para o bebê, os quais são fundamentais para a construção do sistema 
sensorial, da preservação da plasticidade cerebral e a criação de memória de longo prazo 
(Stanley N. Graven, 2008).  
 Outro aspecto referente ao controle ambiental é a redução de ruídos. Conforme 
Associação Americana de Pediatria os níveis de ruídos esperados para a Unidade Neonatal é 
de 55 dB, no entanto são observados a ocorrência de 104 picos de ruídos por hora na UTI 
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Neonatal. Dentre os diversos ruídos presentes na unidade se verifica, por exemplo, o alarme 
da bomba de infusão (60-78 dB), alarme da incubadora (67-96 dB), fechamento da 
portinhola (80-111 dB), o bater com os dedos na incubadora (70- 95 dB), além das conversas 
concomintantes entre os profissionais. A identificação das principais fontes de ruídos nas 
Unidades Neonatais faz-se necessário a fim de evitar os potenciais danos provocados aos 
RNs internados por longos períodos.  
 A utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor como a sucção não 
nutritiva e a contenção facilitada tem se mostrado também como um cuidado 
desenvolvimental no Método Canguru. Outra ação importante no método é o 
posicionamento do bebê em flexão (simulando a posição intrauterina), além do 
agrupamento dos cuidados evitando o excesso de manipulação. Nesta direção, outros 
potenciais fortes do MC é o incentivo ao aleitamento materno, as atividades de promoção 
de autorregulação dos estados de consciência e a participação dos pais no cuidado, na 
perspectiva do cuidado centrado na família (Als, 1982; Byers, 2003).  
 O Método Canguru, portanto, enquanto um modelo de cuidado baseado no 
desenvolvimento integra as abordagens de intervenção desenvolvimentais as quais 
possibilitam o aumento do tempo de sono do RN, a quantidade de sono profundo e melhora 
o ciclo vigília-sono; o contato pele a pele oferece experiência tátil, auditiva, proprioceptiva e 
rítmica; minimiza sobrecarga de estímulos visuais e auditivos; favorece o contato 
materno/paterno intenso e contínuo; a amamentação contribui para uma organização de 
vigília-sono, sendo que o leite humano tem melatonina que ajuda no estabelecimento do 
ritmo circadiano. A qualidade de vida do bebê pré-termo e de baixo peso é compreendida a 
partir das intervenções supracitadas, oferecendo-lhe assim qualidade neurológica, 
nutricional e psicoafetiva.  
 Repensando o cérebro, pode-se inferir que as experiências iniciais ajudam a formar a 
arquitetura cerebral e interferem na natureza e extensão das capacidades adultas, de modo 
que as interações iniciais afetam diretamente a forma como o cérebro se desenvolve (Shore, 
R. 2000). O RN e o bebê tem necessidade de contato e conforto corporal. O cortex central é 
formado com registros de conforto e de segurança que o bebê desenvolve nos 3 primeiros 
meses de vida (Cunha, 2000; 2014) e “a repetição dessas respostas adequadas pela mãe vai 
estimular o desenvolvimento de sistemas neurais correspondentes ao afeto, permitindo a 
representação internalizada do amor, confiança, segurança, capacidade de criar e manter 
vínculos afetivos” (Galeotti, 2004).  

A confirmação pela neurociência de que a experiência vivenciada pelo bebê desde 23 
semanas de gestação até os três anos afeta a função e a estrutura cerebral, modifica 
fortemente a responsabilidade dos cuidadores (Cunha, 2014). Nessa direção, o cuidador 
primário atua como regulador psicobiológico externo, o que vai ao encontro das ações 
preconizadas pelo Método Canguru. Como refere Spinelli (1990), os profissionais que atuam 
nas Unidades Neonatais podem ser “formadores ou deformadores de cérebros”. 
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RESUMOS SELECIONADOS 

1. Estudo de Caso Longitudinal de Estimulação Cognitiva em 
Paciente com Traumatismo Cranio-Encefálico  
 
Vitória Nathália do Nascimento – Graduanda de Psicologia - UFSC  
Rachel Schlindwein Zanini – Psic / Neuropsicóloga do HU/UFSC, Professora do Mestrado em Saúde Mental-UFSC 
Rosane Porto Seleme – Médica, Professora do Departamento de Morfologia - UFSC  
 

 O Traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma das principais causas de 
morbimortalidade sendo descrito como um problema de saúde pública, afetando 
principalmente homens na faixa etária ativa da população. Pacientes com TCE costumam 
apresentar alterações cognitivas e comportamentais incapacitantes que podem ser 
consideradas como a principal causa de prognóstico pobre do ponto de vista ocupacional, 
social e emocional.  
 Este estudo busca relatar um atendimento clínico longitudinal ambulatorial de sujeito 
de sexo masculino, 45 anos, com diagnóstico médico de TCE grave e amputação de membro 
superior (não protetizado), entre 23/11/2015 até 05/12/2016, no Núcleo de Neuropsicologia 
e Saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC). O 
TCE decorrente de transito acidente gerou longa internação em UTI e graves seqüelas 
neuropsicológicas, motoras e sociais. Na avaliação neuropsicológica realizada nos dias entre 
15 e 22/06/2015, observou-se QI médio inferior, com pior performance em tarefas 
relacionadas ao QI Executivo, repercutindo em prejuízos na atenção, planejamento e 
resolução de problemas. Após a citada avaliação neuropsicológica, foi submetido ao 
Programa de Estimulação Cognitiva personalizado. O mesmo possui rede de apoio presente 
e colaborativa, importante no processo de Reabilitação Neuropsicológica. 

 

 
Os atendimentos de reabilitação cognitiva incluíram neurofeedback, jogos (tipo desafio) de 
artefatos de madeira, técnicas compensatórias, jogos informatizados, treino de atividades, 
tarefas ecológicas, orientações quanto a AVD, psicoeducação, além de tarefas de casa.  
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Após a intervenção, o paciente destro apresentou nível global intelectual preservado, 
melhora na cognição, autonomia, interação social e qualidade de vida do mesmo neste 
processo de Reabilitação Neuropsicológica, com boa adesão.  
Tendo em vista o resultado do exame neuropsicológico, é possível considerar uma 
intervenção reabilitadora, buscando, inclusive, a promoção de plasticidade cerebral e 
mecanismos compensatórios. 

 

2. Demência Mista: Um Estudo de Caso 
 
Katie Moraes de Almodes (UFRN) 
Ronildo Teixeira Coutinho (UFRN) 
Camila Rodrigues Bezerra Madruga (UFRN) 
 
Introdução: A Demência Mista (DM) é caracterizada por uma apresentação clínica 
combinada da Doença de Alzheimer (DA) e Demência Vascular (DV). É uma condição de 
difícil diagnóstico pelo fato de lesões vasculares serem comuns com a evolução da DA, 
especialmente quando associada com um fator de risco como hipertensão. A escolaridade 
também é um complicador para o diagnóstico, uma vez que está relacionada com a reserva 
cognitiva que tem efeito protetivo, mesmo em idosos em processo demencial. Objetivo: 
Caracterizar um quadro de demência mista em uma idosa com alta escolaridade. 
Metodologia: Estudo de Caso com avaliação neuropsicológica, nela constando anamnese, 
observação clínica, instrumentos de rastreio cognitivo (MMSE e TDR), instrumentos de 
avaliação neuropsicológica (DRS-2, BAF, TFV, TFC, Teste dos 5 dígitos e RAVLT) e 
instrumentos de avaliação funcional (Índice Pfeiffer de Atividades Instrumentais Diárias) e 
avaliação de humor (EDG). Resultados: LC tem 72 anos, divorciada, alta escolaridade, 
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hipertensa. Por volta de 2007, começou a apresentar queixas de memória, em 2014 realizou 
a primeira avaliação que teve como conclusão um possível Comprometimento Vascular, a 
Ressonância Magnética indicou focos de gliose, dispersos na substância branca e localizadas 
no tronco encefálico, além de redução do volume hipocampal. Em 2017, realizou nova 
avaliação, chegando a hipótese de DM. A avaliação neuropsicológica revelou 
comprometimento cognitivo em múltiplos domínios refletidos no baixo desempenho nos 
testes. Embora exista um comprometimento cognitivo global, as funções executivas 
estão sensivelmente mais comprometidas, especialmente a memória operacional(MO), 
conceituação/raciocínio lógico e iniciação/perseveração. Também foi constatado prejuízos 
severos na memória de curto prazo e na memória episódica. Conclusão: O caso é uma DM 
provável e a piora entre a primeira e segunda avaliação sinaliza a importância da 
Reabilitação Cognitiva subsequente à avaliação neuropsicológica. 
 
3. Repercussões do ciclo trabalho-descanso na atenção concentrada em 
tripulantes de missões aéreas à Antártica 
 
Paola Barros Delben - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
André Luiz Thieme–Centro Universitário de Brusque (UNIFEBE) 
Roberto Moraes Cruz - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
 
Introdução: O expediente de tripulações de missões na Antártica é bem estabelecido, 
entretanto, pressões de missões específicas exigem sustentação da atenção concentrada, 
sensível a alterações cognitivas e emocionais. A derrapagem na pista ocorrida em 2015 teve 
como uma das causas possíveis a sobrecarga de trabalho. Objetivo: Avaliar as repercussões 
do ciclo trabalho-descanso da tripulação da Força Aérea Brasileira (FAB) e suas repercussões 
na atenção, nas missões de inverno na Antártica: treinamento de pouso e decolagem e 
operação de lançamento de cargas. Método: Utilizou-se observação participativa, 
entrevistas e análise documental relacionados às operações do Hércules C-130 da FAB na 
Antártica durante o inverno, com vistas a lançamento de cargas para a estação brasileira 
isolada e treinamentos de pouso e decolagem. Resultados: O cálculo entre início do 
expediente, que inicia no deslocamento entre hotel e aeroporto, ações de preparação da 
aeronave e conferência meteorológica, trajeto de ida e retorno, pode ultrapassar o tempo 
de expediente previsto, de 16 horas, o que interfere no mínimo de 8 horas de sono e, 
consequentemente, no nível de atenção para execução das tarefas. Pouso e decolagem 
exigem visibilidade de quase 100 metros na pista chilena de Eduardo Frei, com 1.290 metros 
e neve mantida que evita a derrapagem. A atenção visual concentrada é necessária para 
todos os tripulantes em diferentes tarefas, especialmente nas operações de lançamentos de 
carga, em circuito fechado sobre a estação brasileira. Conclusão: Pressões por cumprimento 
de metas e exigências funcionais relacionadas ao cumprimento das missões antárticas 
aumentam a probabilidade de ocorrência de acidentes em decorrência dos esforços 
cognitivos/emocionais e de sobrecargas atencionais da tripulação. 
Palavras-chave: ciclo de trabalho; atenção concentrada; antártica; ritmo de trabalho. 
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4. Impacto de Lesões Neoplásicas nas Memórias Verbal e Não Verbal de Pacientes 
Atendidos no Instituto de Neurologia de Curitiba 
 
Clemilson Sombrio Gomes1, Bruna Almeida2, Mariana Kaspchak Arent3, Talita Perboni4, 
Cloves Antonio de Amissis Amorim5, Samanta Fabricio Blattes da Rocha6, Ricardo Ramina7 
 
1 Mestre em Agronomia-Produção Vegetal e Graduando de Psicologia Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR 
2 Graduanda da Universidade Tuiuti 
3 Especialista em Neuropsicologia 
4 Especialista em Neuropsicologia 
5 Mestre em Educação e Professor do Curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná- PUCPR 
6 Mestre em Neuropsicologia e Neuropsicóloga do Instituto de Neurologia de Curitiba - INC 
7 Doutor em Medicina e Diretor Chefe do Instituto de Neurologia de Curitiba - INC 

 Introdução: As neoplasias que afetam o cérebro são associadas à déficits cognitivos 
e psicológicos. Estima-se que sejam diagnosticados cerca de 11 milhões de novos casos e 
que sete milhões de pessoas morram devido ao câncer no sistema nervoso central todo ano. 
Estudos epidemiológicos são importantes para compreensão dos eventos relacionados à 
ocorrência desta doença na população, à exemplo do aumento da incidência de gliomas 
entre pessoas idosas devido à melhora diagnóstica nos últimos anos.  
 Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo, realizado em banco de dados de hospital 
privado do sul do Brasil. População: Indivíduos de ambos os sexos operados no Instituto de 
Neurologia de Curitiba avaliados pela equipe de neuropsicologia do hospital.  
 Resultados: 89 pacientes revisados sendo 55% do sexo masculino e 45% do feminino. 
6,74% tinham entre 10 e 20 anos, 57,30% tinham entre 20 e 50 anos e 35,94% tinham entre 
50 e 90 anos. 34 pacientes tinham lesão no lobo temporal e 23 no lobo frontal. Os pacientes 
com lesão frontal em comparação aos com lesão temporal tiveram escore Z inferior em 
testes de aprendizagem verbal e não verbal. Em 29 pacientes o exame histopatológico 
confirmou glioma de baixo grau em 41,38%, alto grau em 31,03%, meningeomas em 13,79% 
cavernoma em 6,89 e lesões não neoplásicas em 6,89%. 
 Conclusão: O diagnóstico na terceira idade vem aumentando ao longo dos últimos 
anos, o que traz implicações na tomada de decisão cirúrgica, tendo em vista a 
fragilidade da saúde desta. Déficits de memória vistos em lesões frontais evidenciam 
o papel destas estruturas na codificação da memória. O grupo com lesão de baixo grau em 
lobo temporal se mostra mais assintomático em termos de memória verbal do que o de alto 
grau, sugerindo haver efeito de algum mecanismo de plasticidade neuronal presente. 
 
5. Avaliação de funcionalidade e cognição em esquizofrenia 

Luciana Amorim, Roberto Moraes Cruz, Priscila P. Nunes, Paula Z. Oliveira, Paola Barros Delben. 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Introdução: A esquizofrenia, uma doença mental crônica, é caracterizada por distorções do 
pensamento e da percepção associadas a um afeto embotado ou inadequado na maior parte 
do tempo. Em 2008, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos apresentou 
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um consenso acerca dos domínios cognitivos que devem ser avaliados nos sujeitos com 
esquizofrenia: cognição social, velocidade de processamento das informações, memória de 
trabalho, memória visual e verbal, aprendizagem verbal e visual, atenção, compreensão 
verbal e resolução de problemas. Em torno desse consenso foi proposta a bateria MATRICS, 
específica para a avaliação da cognição na funcionalidade. Recentemente as pesquisas no 
Brasil tem utilizado a Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS-BR) para avaliar a 
cognição em sujeitos com esquizofrenia, principalmente por este instrumento estar validado 
para o uso no nosso país e por ter sido desenvolvido para o contexto específico da 
esquizofrenia. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar a SCoRS e os instrumentos 
que compõem a bateria MATRICS, bem como discutir as possíveis diferenças nos resultados 
destas duas estratégias de avaliação da cognição na funcionalidade. Resultados: Dentro do 
modelo médico de funcionalidade os outros preditores que vêm sendo estudados com maior 
ênfase são os sintomas típicos da esquizofrenia e déficits cognitivos, sendo que os déficits 
cognitivos, mais do que os sintomas típicos, se mostraram determinantes de um 
funcionamento restrito nos aspectos cognitivos avaliados. O teste cognitivo usado no Brasil 
avalia a percepção do sujeito sobre a sua cognição enquanto a bateria proposta pelo NIMH é 
composta de testes cognitivos propriamente ditos. Conclusão: Há carência de instrumentos 
autóctones para avaliar déficits cognitivos em pacientes com esquizofrenia. Diante disso, é 
preciso validar e traduzir ou adaptar uma bateria para o uso no Brasil. 
Palavras-chave: cognição; funcionalidade; esquizofrenia, instrumentos. 
 
6. Qualidade de Vida em pacientes de epilepsia portadores de VNS 
 
Victoria Grassi Bonamigo. Samanta Fabrício Blattes da Rocha. Talita Perboni. Bruno Takeshita. Bruna de 
Assis Almeida. Clemilson Sombrio Gomes. Mariana Kaspchak-Arent. Cristiane Andrea Simão. Murilo Souza 
Meneses. Pedro André Kowacs. 
Instituto Habilittare; Instituto de Neurologia da Curitiba 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), três milhões de pessoas no Brasil sofrem 
de epilepsia e destes 30% são farmacorresistentes. Além da cirurgia ablativa clássica, desde 
1997 nos EUA está aprovado o uso do estimulador do nervo vago (VNS) para redução da 
frequência de crises. No Brasil, mais de 700 aparelhos já foram implantados, porém há 
poucos dados sobre o impacto do VNS sobre a qualidade de vida dos seus portadores. Nesta 
pesquisa, foram avaliados 18 pacientes com o VNS implantado e ligado no Instituto de 
Neurologia de Curitiba (INC), compondo 2,5% da amostra nacional. A qualidade de vida foi 
medida a partir de um instrumento desenvolvido no INC, baseado nos questionários de 
qualidade de vida QOLIE-31 e SF-36 e na Escala do Bem-Estar Psicológico (BEP) (Ryff, 1989), 
chamado QOLIE-19 VNS, com 19 itens que englobam: aspectos emocionais, 
preocupação com crises, tratamento medicamentoso, dificuldades de raciocínio, 
memória, concentração e atividades de vida diária. Sua aplicação faz referência ao 
período antes e após o implante do VNS. Após o tratamento estatístico das informações, 
houve melhora nos aspectos emocionais, limitação social, preocupação em se machucar 
durante uma crise, dificuldades de raciocínio e memória.  
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O implante não causou impacto nas dificuldades de concentração, influencia 
medicamentosa no lazer, preocupação com crises, efeitos dos medicamentos a longo prazo 
e capacidade de direção automobilística. Não houve declínio em nenhuma função 
investigada nesta população. O estudo coloca em evidencia a relação entre qualidade de 
vida e a melhora clínica percebida pelos pacientes. A adoção de tal instrumento permite 
mensurar estas mudanças. A correlação entre a qualidade de vida e os dados clínicos 
objetivos do paciente também é essencial para que possamos ter um panorama fiel da 
evolução do quadro após implante do VNS. 
Palavras-chave: epilepsia; qualidade de vida; vns; epilepsia refratária; psicometria 

 
7. Avaliação neuropsicológica de pacientes com esclerose múltipla no HU/UFSC 

Rachel Schlindwein-Zanini, DRA; Neuropsicóloga 
Katia Lin, DRA; Neurologista 
Hospital Universitário - Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC 
 
Esclerose múltipla (EM) é uma doença auto-imune progressiva caracterizada por inflamação 
e desmielinização no Sistema Nervoso Central (SNC). A avaliação neuropsicológica é utilizada 
como parte da rotina de avaliação clínica de pacientes com EM no Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC). Objetivos: Verificar alterações 
neuropsicológicas e comportamentais em indivíduos com EM. Métodos: Foram avaliados 10 
indivíduos entre 19 e 53 anos, sendo 6 do sexo feminino, com diagnóstico médico 
estabelecido de EM do tipo surto-remissão (SR), acompanhados há pelo menos 1 ano, com 
Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) até 7,5. Foram aplicados os seguintes 
instrumentos neuropsicológicos: Escala de Inteligência de Wechsler para Adultos (WAIS III), 
Escala de Depressão de Beck (BDI) e Escala de Ansiedade de Beck (BAI), Escala Wechsler de 
Memória Revisada (WMS-R) e, adicionalmente, o Inventário de Alterações Neuropsicológicas 
(NEUROPSZC) esta constituída pelos seguintes domínios: concentração, irritabilidade, 
atenção, tomada de decisão, memória de curto prazo, planejamento, oscilação de humor, 
independência, orientação espacial, orientação temporal, destreza manual, compreensão 
verbal, expressão verbal, expressão escrita, memória visual; todos pontuados através de 
escores. Resultados: O QI estimado dos sujeitos ficou entre médio e médio superior. 
Sintomas depressivos ficaram entre as categorias de mínimo e leve (BDI). No NEUROPSZC, 
observou-se escores piores em concentração e humor. Comorbidades como insônia, 
depressão e síndrome do pânico foram os mais referidos pelos pacientes. Observou-se 
compatibilidade entre os achados dos instrumentos psicométricos aplicados e a condição 
médica dos sujeitos. Conclusões: Indivíduos com EM podem apresentar alterações 
neuropsicológicas e comportamentais como redução da capacidade de concentração, e 
distúrbios do humor e ansiedade, repercutindo em pior qualidade de vida. Sendo importante 
a orientação diagnóstica/terapêutica multidisciplinar aos pacientes e familiares.  
Palavras-chave: Avaliação neuropsicológica, esclerose múltipla, psicologia, neurologia, 
hospital. 
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8. Associação entre medidas de atenção e inteligência em policiais militares 

Roberto Moraes Cruz – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Ivan Sant´Ana Rabelo – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Andrea da Silva Porfírio – Universidade Paulista (UNIP).  
 

Introdução: A avaliação de aspectos atencionais e cognitivos é um aspecto relevante à 
investigação da qualidade da prestação do serviço policial, especialmente em tarefas 
ostensivas, como é o caso dos policiais militares. Objetivo:Esta pesquisa teve por objetivo 
comparar medidas de atenção e inteligência em policiais militares com porte de arma. 
Método: Participaram 105 policiais militares com idade entre 19 e 32 anos (M=25,37; 
DP=3,22) e escolaridade do ensino médio e superior. Foram aplicados os teste de 
inteligência geralnão-verbal (Teste das figuras), o teste de atenção concentrada (Rota C), o 
teste de atenção dividida (Rota D) e teste de atenção alternada (Rota A), todos com 
parâmetros psicométricos válidos para a população brasileira. Resultados: Os participantes 
apresentaram índices elevados de inteligência geral, atenção concentrada e dividida, sem 
diferenças significativas quanto ao sexo. Foram observadas correlações moderadas e 
estatisticamente significativas do teste de inteligência geral com o teste de atenção dividida 
(r=0,38; p<0,001) e atenção concentrada (r=0,36; p<0,001) e fraca correlação com atenção 
alternada (r=0,17; p<0,05). Neste último caso, evidenciou-se que a capacidade de alternar a 
atenção, ora em um estímulo ora em outro, ao procurar estímulos alvos e desconsiderar os 
estímulos distratores, é uma necessidade de aprimoramento de habilidades do policial 
militar. A força da associação entre inteligência não-verbal e os testes de atenção acentuam 
a explicação da participação dos processos cognitivos nas funções executivas primárias. 
Conclusão: Verificou-se, de fato, a expectativa de correlação positiva entre o teste de 
inteligência e testes de atenção, indicando a importância de avaliação de habilidades nos 
processos seletivos e na avaliação da qualidade da decisão policial, especialmente quando 
no uso de armas. 
Palavras-chave: inteligência; atenção concentrada, atenção dividida; atenção alternada; 
policial militar. 

9. Terapia a Vela para crianças e adolescentes com TDA-H (Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade) e Autismo (Asperger) 
 
Peres, Clarice.PhD em Psicologia Evolutiva e Educação da Universidade de Vigo. Investigadora e colaboradora 
em Neurociências do Instituto Semel de Investigação do Cérebro – Universidade de Califórnia Los Angeles 
UCLA.Criadora do Projeto de Intervenção Educativa – PIE-TDAH.Especialista em Necessidades Educativas 
Especiais e Funções Neuropsicológicas.Capitã de Embarcação de Recreio que utiliza a “SailingTherapy” como 
método neuropsicológico de terapia. Realiza um trabalho em equipe clinico com diferentes professionais 
involucrados no diagnóstico e tratamento dos transtornos infantis: psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, 
psicopedagogos y psicoterapeutas. Utilizando recursos de Neuroimagem, Neurofeedback, Estratégias de 
Aprendizagem, Mindfulness, Tutoria a Educadores, Terapia de Jogo, Terapia de Pais e Coaching para Transtorno 
de Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade (ADHD), Autismo, Dislexia e outros Transtornos Infantis do 
Desenvolvimento. Autora dos livros: TDA-H da Teoria à Prática e Neuropsicologia em Ação. 
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“Navegar é preciso! 

E tratar o ADHD e Autismo também!” 
 

INTRODUÇÃO:  “O que processamos aprendemos”. E que melhor maneira de processar se 
não fazendo, experimentando, navegando! 
 A partir desta premissa criamos a “SailingTherapy”, convidei nossos pacientes a 
aprender a navegar a vela, algo que eu e meus 3 filhos já praticamos a muitos anos, desde 
que vivíamos na Espanha. Com esta idéia juntamos minha paixão por navegar, meu amor 
pelo meu trabalho e o interesse dos meus pacientes. 
 A maioria de nossos pacientes sente uma atração natural por esportes de risco e 
atividades de lazer com um nível de excitação elevado. Assim que a navegação à vela é uma 
ótima alternativa. Principalmente porque a navegação à vela requer treinamento 
disciplinado e exercícios de repetição para controlar as demandas do mar e manejo com o 
barco. Também trabalhamos com Estratégias de Memória e de Aprendizagem: pensar 
sofisticadamente, estruturar, significar, correlacionar, ilustrar, estudar a teoria de 
navegação; desenvolvendo uma aproximação a elaboração mental tão necessária para um 
desenvolvimento saudável e de rendimento satisfatório para a vida dos meus pacientes.  
 A convivência durante as horas de navegação ajuda na mudança de hábitos diários de 
socialização, onde trabalhar em equipe significa sua sobrevivência no mar e seu grau de 
diversão, tão necessários para um bom relacionamento com o outro e com o seu entorno, o 
que diretamente se vê refletido no ambiente familiar, relatado pelos próprios pais – 
mudança de hábitos diários (“changedailyhabits”). 

OBJETIVOS 
 Sempre que trabalhamos com crianças e adolescentes diagnosticados com TDA-H 
e/ou Autismo utilizamos estratégias terapêuticas específicas para o tratamento, levando em 
conta as características individuais de cada paciente; intelectuais, memória de trabalho, 
estilo de aprendizagem, de criatividade, motivação e de socialização. 
 Enquanto você navega, aprendendo as noções básicas e fundamentais para uma 
navegação segura e de curtas e medias distancias, simultaneamente trabalhamos as noções 
de trabalho em equipe, exercitamos a atenção, a paciência, autoconfiança, porque você 
depende de outros e outros dependem de você em uma navegação à vela. 
 Pontos fundamentais que trabalhamos a bordo: socialização, amizade, respeito, foco, 
benefícios com o contato com a natureza explorando o ambiente marinho, “Mindfulness”, 
humildade, além dos conhecimentos náuticos básicos da navegação à vela.  
  A diversão e disfrutar do passeio são pontos também muito importantes. Incluindo 
passeio com bote pequeno de motor, pescaria, moto de água, etc. 
 



 

 38 

        
 
MÉTODO 
 As crianças e adolescentes recebem terapia individual e de grupo enquanto 
aprendem a navegar. Elas ajudam a manter o barco em ordem, preparar lanches, dormir em 
sacos de dormir compartindo espaço reduzido que necessita organização. Contamos com o 
apoio de dois animais – utilizamos a Terapia de Animais – Ocean (uma gata) e Olaf (um 
cachorro certificado de serviço, “servicedog”). 
 O barco que utilizamos é um veleiro Hunter 40.5 pés, e a zona de navegação é a 
Costa do Sul da California de Malibu a San Diego, Estados Unidos.  
 Normalmente contamos com um grupo máximo de 6 pessoas a bordo, sendo de dois a 
três pacientes de idades próximas, acapitã que neste caso sou eu a psicóloga com 
conhecimento de navegação e titulação náutica (PER), um dos meus filhos que conhecem 
muito bem as técnicas de navegação e um capitão auxiliar de Vela profissional licenciado. 
 Nenhuma experiência de navegação anterior é necessária para começar a participar da 
Terapia a Vela. Porém, antes de sair por primeira vez ao mar, fazemos em média três sessões 
com jogos e teoria náutica adaptada para as idades, sempre com desenhos, aparelhos 
eletrônicos e recursos tecnológicos para motivar a aprendizagem dos conceitos básicos de 
navegação.  

RESULTADOS 
 Os pacientes valoraram de forma positiva a atividade e as famílias também.  
O estado de animo dos participantes melhorou assim como suas relações entre iguais. 
Também relatado pelos pais, as relações familiares melhoraram em casa. E a autoestima 
associada a decisões com maior autonomia e segurança próprias também foram notadas 
após a prática das sessões da “Terapia a Vela”.  
“O mar é terapêutico”. Vida, 17 anos.  
“Sinto com o vento, que as ondas podem levar todos os meusproblemas, e eu posso pensar 
melhor”. Edu, 12 anos. 
 No decorrer das sessões as crianças e os adolescentes se mostravam mais motivados 
para ensinar aos novos integrantes o que já haviam aprendido sobre as técnicas de 
navegação.  
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CONCLUSÕES 
 A “SailingTherapy” para o TDA-H e o Autismo tem demonstrado ser uma ferramenta 
de intervenção terapêutica neuropsicológica eficaz para a melhora do quadro diagnóstico de 
crianças com estes transtornos.     
 Nosso objetivo futuro é fazer uma analise de quanto à navegação à vela como esporte 
terapêutico e de lazer pode influir positivamente no comportamento e nas qualificações 
escolares das crianças e adolescentes que a praticam.  

Alguns projetos e referências pelo mundo que também utilizam a Terapia a Vela: 
 “I thinkthekidsaboardChampion, more thananything, needpeople to believe in them” ,dizJoeSanock,  

sailingtherapistdo Programa TerapêuticoSailChampion. (www.mentalwellnesscounseling.com)  

 “Whathappensisthekidsleavetheirproblems, badbehavior and habits at the dock”,Rorke Miller 
fundador do SailChampionProgram (www.sailchampion.org)  

 “Carpeº Diem” Vela Solidaria (Programa Cantábrico – Espanha) com crianças portadoras de câncer. 
 Projeto Alemão do Bem-Estar da Juventude com 144 adolescentes, 3 anos de investigação, com 

melhoras significativas na adaptação social, educação e diminuição da delinquências dos jovens do 
grupo controle (www.europepmc.org/abstract/MED/2034591, 1991). 

 Projeto no sul da Sardenha, Itália. Mostra que a reabilitação com Terapia de Vela pode melhorar a 
qualidade de vida de pessoas com transtornos mentais crônicos 
(www.europepmc.org/abstract/MED/25191521, 2014). 

www.clariceperes.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mentalwellnesscounseling.com/
http://www.sailchampion.org/
http://www.europepmc.org/abstract/MED/2034591
http://www.europepmc.org/abstract/MED/25191521
http://www.clariceperes.com/
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Troféu Mente Brilhante (shiny mind)  
 
Homenagem concedida pelo Núcleo de Neuropsicologia e 
Saúde – HU/UFSC a aqueles que contribuíram para o 
crescimento da Neuropsicologia catarinense e estudos sobre a cognição. 
Homenageados: 

Zaira Aparecida Custódio (UFSC) 
Katie Almondes (UFPR) 
Lúcia Iracema Mendonça (USP) 
Luiz Paulo Queiroz (UFSC)  
Samantha Rocha (INC e PUCPR)  
Rachel Schlindwein Zanini (UFSC) 
 Rosane Porto Seleme Heinzen (UFSC) 
Neander Abreu (UFBA) & Leandro Malloy Diniz (UFMG) 
Roberto Cruz (UFSC)  
Emílio Takase (UFSC) 

 
 
 GinCog - gincana temática em cognição e neurociências 
 

Equipes classificadas:  
1o lugar - Cerebélos: Isadora e Luca 
2o lugar - Trio das Abênulas: Nathália, Mariana e João. 
3o lugar - CP: Angela e Aldiney 
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Galeria de Fotos  
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